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1. Inleiding 

 

Binnen het Ministerie van IenM is de ILT, kort samengevat, verantwoordelijk voor 

het toezicht op de natte waterstaatswerken waarvoor RWS als beheerder 

verantwoordelijk is en daarvoor direct, dan wel indirect, opdrachtgever of 

initiatiefnemer is. Het betreft dus ook werken waarbij de uitvoering en zelfs het 

beheer ver verwijderd zijn van de dagelijkse RWS-praktijk doordat de 

verantwoordelijkheid contractueel bij derden is neergelegd, zoals bij DBFM 

contracten. 

 

Het toezicht op deze zogenoemde Eigen Werken van RWS wordt uitgevoerd volgens 

drie lijnen: toezicht op prioritaire projecten, thema inspecties en regulier toezicht op 

in uitvoering zijnde werken die (moeten) worden gemeld. Bij elke inspectie worden 

de volgende onderdelen gecontroleerd: 

- meldingen: is de melding tijdig verricht, is de juiste informatie bij de 

melding gevoegd, is de melding volledig en wordt het werk conform de 

melding uitgevoerd; 

- Vergunningen: zijn de noodzakelijke vergunningen aanwezig en wordt het 

werk conform de vergunningvoorschriften uitgevoerd; 

- Projectplannen: indien noodzakelijk is het projectplan vastgesteld en wordt 

het werk conform het projectplan uitgevoerd; 

- Algemene regels gebruik van het systeem: wordt het werk uitgevoerd in 

overeenstemming met de daarvoor geldende algemene regels voor het 

gebruik van het waterstaatswerk. 

2. Toetskader 

 

Het toetskader is gebaseerd op de Waterwet en de Ontgrondingenwet en de daarbij 

behorende algemene maatregelen van bestuur. De relevante algemene maatregelen 

van bestuur betreffen het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit lozen buiten 

inrichtingen. 

 

3. Werkwijze inspectie 

 

⁻ De ILT heeft de inspecties uitgevoerd op een werk dat wordt uitgevoerd door of 
in opdracht van Rijkswaterstaat. 

⁻ Na bestudering van het dossier en het locatiebezoek worden voorlopige bevin-

dingen geformuleerd, welke aan de (veronderstelde) overtreder voor een feiten-
check worden voorgelegd. 

⁻ De met inachtneming van de reactie van de (veronderstelde) overtreder gefor-
muleerde bevindingen en de daarop te baseren conclusie worden vervolgens 
vastgelegd in een inspectierapport.   

⁻ Wanneer de conclusie luidt dat er van een overtreding geen sprake is, wordt (de 
niet langer) verondersteld overtreder hiervan op de hoogte gesteld. 

⁻ Wanneer de conclusie luidt dat er wel van een overtreding sprake is, dan ont-
vangt de overtreder een op maat gesneden sanctie interventiebrief.  
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4. Bevindingen  

 

Op 7 oktober heb ik ( , inspecteur ILT) samen met  

(inspecteur ILT) een controle uitgevoerd op het werk.  

Hieronder vindt u een beschrijving van de bevindingen uit de inspectie: 

 

 Partij Klei/slakken  

Bij het verwijderen van de kleibekleding van de Noordelijk Deltadijk is geconstateerd 

dat een gedeelte van de klei was vermengd met slakken. De partij klei met slakken 

is opzij gelegd en de combinatie wil deze partij gebruiken voor de aanleg van een 

oeverwal op dezelfde plek als de oude Deltadijk. De combinatie wil de partij slakken 

toepassen onder artikel 35, derde lid, van het Besluit bodemkwaliteit (hierna:BBK) 

dit artikel stelt: 

 

“Het tijdelijk verplaatsen of uit de toepassing wegnemen van grond of baggerspecie 

is toegestaan zonder inachtnemening van de artikelen 38 tot en met 64, indien deze 

vervolgens, zonder te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde 

conditie opnieuw in die toepassing wordt aangebracht” 

 

De partij klei met slakken is afkomstig van de Noordelijke Deltadijk en wordt 

toegepast in een oeverwal. De partij wordt niet bewerkt, op dezelfde plek toegepast 

en onder dezelfde condities. Hoewel een oeverwal geen functie heeft als primaire 

waterkering is beschouw ik de toepassing als gelijkwaardig omdat er sprake is van 

een vergelijkbare waterbouwkundige constructie. Daarmee kan de partij klei met 

slakken onder artikel 35, derde lid van het BBK worden toegepast indien deze kan 

worden gekwalificeerd als grond of baggerspecie. 

 

Artikel 34, tweede lid van het BBK stelt namelijk: 

“Voor de toepassing van dit besluit wordt onder grond of baggerspecie mede ver-
staan, grond of baggerspecie die is vermengd met ten hoogste 20 gewichtsprocen-
ten bodemvreemd materiaal”. 

 

Tijdens de inspectie constateerde ik een grote hoeveelheid aan slakken in de 

bovenste laag van de partij. Ik kon niet vaststellen of er door de relatief zware 

slakken in de kern van de partij sprake is van meer dan 20 gewichtsprocenten 

bodemvreemd materiaal. Ik heb aan de combinatie aangegeven dat bepaald moet 

worden of de partij baggerspecie voldoet aan het bepaalde onder artikel 34, tweede 

lid van het BBK. 

 

De combinatie heeft op 16 oktober 2015 een onderzoeksvoorstel ingediend  

waarmee de hoeveelheid bijmenging in gewichtsprocenten kan worden vastgesteld.  

Op 20 oktober 2015 heb ik akkoord gegeven voor het onderzoeksvoorstel en het 

onderzoek wordt uitgevoerd op 3 november 2015. 

Als de bijmenging van de slakken in gewichtsprocenten minder is dan 20 procent 

kan de partij klei/slakken worden toegepast conform het BBK 

 

Zie voor een overzicht van de Foto partij klei/slakken bijlage 1. 
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 Tijdelijke depots 

Tijdens de inspectie constateerde ik in de uiterwaarden diverse tijdelijke depots. 

Zie hiervoor bijlage 2. De tijdelijke depots betreffen diverse materialen die van 

het werk afgevoerd moeten worden. De combinatie gaf aan dat het afvoeren 

van de tijdelijke depots meerwerk betreft en dat er aan de opdrachtgever 

toestemming is gevraagd om de tijdelijke depots af te voeren maar hiervoor is 

nog geen toestemming verleend. Tijdens hoog water bestaat de kans dat de 

uiterwaarden onder water komen te staan waarbij wegslag of overstroming van 

de tijdelijke depots als bedoeld in artikel 6.8 dreigt. Ik verzoek u binnen twee 

weken na dagtekening van de bijgevoegde brief aan te geven welke 

maatregelen u gaat nemen bij hoog water om wegslag of overstroming van de 

tijdelijke depots te voorkomen. Afhankelijk van de inhoud van de voorgestelde 

maatregelen zal ik bepalen of nader bestuursrechtelijk optreden noodzakelijk is. 

 

5. Conclusie 

 

Op grond van voornoemde bevindingen verzoek ik u mij te informeren over: 

 De uitkomsten van het onderzoek inzake het vaststellen van de bijmenging 

in gewichtsprocenten van de partij klei/slakken. 

 De te nemen maatregelen om wegslag of overstroming van de tijdelijke 

depots  bij hoog water te voorkomen. 
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Bijlage 1: Partij Klei/slakken 
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Bijlage 2: Tijdelijke depots 
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in een oppervlaktewaterlichaam (waaronder

uiterwaarden) uitvoeren

• Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Bijlagen
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